
Besparen en verduurzamen

ENERGIE BESPAREN EN VERDUURZAMEN 
IN DE GLASTUINBOUW

Over Kas als Energiebron 
Kas als Energiebron is het innovatie- en 
actieprogramma voor de glastuinbouw met als 
doel de uitstoot van CO2 door de glastuinbouw 
met 2 à 3% per jaar te verminderen. Dit wordt 
bereikt met innovaties voor energiebesparing 
en het gebruik van duurzame energie.  
LTO Glaskracht Nederland en het ministerie  
van Economische Zaken trekken samen op  
met het programma Kas als Energiebron.

kasalsenergiebron.nl

Waarom minder fossiele energie?
Fossiele energie wordt schaarser en 
duurder en de glastuinbouw wil daarvan 
minder afhankelijk zijn. De consument wil 
duurzaam geteelde producten en ook de 
klimaatverandering eist stappen. Daarom 
streeft de glastuinbouw naar minder 
energiegebruik en naar een groter 
aandeel van duurzame energiebronnen.



Doelen en Ambities
Kas als Energiebron werkt voor en door 
ondernemers aan het realiseren van de doelen 
en ambities van de glastuinbouw: 
•  Doel 2020: maximale CO2-emissie  

6,2 Mton.
•  Doel 2020: 11 PJ energiebesparing  

t.o.v. 2011.
•  Ambitie 2020: in nieuwe kassen 

klimaatneutraal kunnen telen op een 
rendabele manier. In bestaande kassen 
over teeltconcepten en technieken 
beschikken waarmee op een  rendabele 
manier met de helft van de hoeveelheid 
fossiele brandstof geproduceerd kan 
worden (ten opzichte van 2011).

•  Ambitie 2050: de gebruikte energie in de 
glastuinbouw is volledig duurzaam en 
economisch rendabel. 

De overheid en de glastuinbouwsector hebben 
samen een meerjarenafspraak gemaakt waarin 
de  doelen en ambities voor 2020 staan en de  
financiële afspraken tot en met 2017. Voor 
2016 is 5 miljoen euro beschikbaar. Samen met 
ondernemers wordt bepaald waarin dat geld 
wordt geïnvesteerd.

Waaraan werkt Kas als Energiebron ?
Kas als Energiebron werkt op meerdere sporen 
tegelijk om de ambitie en de doelen te bereiken. 
Binnen Kas als Energiebron werken tuinders, 
overheid, onderzoeksinstellingen, 
toeleveranciers en brancheorganisaties nauw 
samen aan:   
•  Onderzoeken initiëren en begeleiden.
•  Kennis delen via tal van bijeenkomsten en 

online. 
•  Het Nieuwe Telen bevorderen.
•  Aardwarmte stimuleren. 
•  Jaarlijkse update van de WK-barometer  

met de economische positie van 
warmteleverende WK-installaties op 
tuinbouwbedrijven. 

•  Ontwikkelen kennis van alternatieve 
CO2-voorziening en van efficiënte CO2-
dosering.

•   Kennis en informatienetwerk ontwikkelen 
voor bio-energie.

•  Bewerkstelligen politieke steun en 
draagvlak.

•  Financiële steun regelen met 
subsidieregelingen.

•  Jaarlijkse evaluatie waar de glastuinbouw 
staat op het gebied van energiebesparing 
en verduurzaming (Energiemonitor).



Belangrijkste resultaten tot 2016:
De CO2-emissie van de glastuinbouw is sterk 
gedaald en de tuinbouw is al goed op weg naar 
de CO2-doelen voor 2020. Dit is een mooie 
prestatie waar de glastuinbouwsector trots  
op kan zijn. Zowel bij duurzame energie en 
energiebesparing in de glastuinbouw zijn een 
aantal positieve trends te zien. Zo versnelt de 
inzet van duurzame energie, vooral door 
aardwarmteprojecten. Ook zien we een daling 
van het energiegebruik per m2. Er is weliswaar 
sprake van intensivering door toename van 
belichting, maar dat wordt méér dan 
gecompenseerd door de afname van het 
warmtegebruik via extensivering en 
energiebesparing. Besparing van energie krijgt 
een flinke impuls onder andere door de groei 
van Het Nieuwe Telen. Kortom, de sector 
gebruikt steeds minder aardgas.

Het Nieuwe Telen staat voor  energiezuinig 
telen en tegelijk een optimale productie halen. 
Ruim 350 (1800 ha) bedrijven passen begin 

Energiek Event
Jaarlijks organiseren Kas als Energiebron, 
Wageningen UR Glastuinbouw en Delphy  
het Energiek Event. Dit is een kennisdag 
voor telers, technische toeleveranciers, 
adviseurs en onderzoekers in de 
glastuinbouw over energiebesparing en 
duurzame energie. Kennis wordt gedeeld 
over de nieuwste ontwikkelingen en 
laatste onderzoeksresultaten op het 
gebied van Het Nieuwe Telen, optimale 
gewasopbouw, energiezuinig belichten 
en nieuwe energiezuinige kassen.  

Duurzame innovaties bij Duijvestijn Tomaten brengen ook de sector verder
Er zit een enorme potentie in de ID Kas – een vernieuwend duurzaam kasconcept - daarvan zijn  
de gebroeders Duijvestijn overtuigd. Innovaties als de ID Kas en aardwarmte bij Duijvestijn Tomaten 
brengen ook de sector verder.  “Met aardwarmte kunnen we onze kas op een duurzame wijze 
verwarmen”, zegt Ted Duijvestijn. “Het zorgt voor een enorme verlichting op milieugebied. Dankzij  
de warmte uit de aarde is het verstoken van fossiele brandstof verleden tijd. Hierdoor is de CO2 

uitstoot sterk teruggedrongen.” 

   lees het hele verhaal over de duurzame kas van Duijvestijn  
op kasalsenergiebron.nl



2016 Het Nieuwe Telen al toe in de praktijk.  
Zij doen dit geheel op maat voor de eigen teelt, 
in een eigen tempo, mét of zonder 
investeringen. Door de teelt optimaal te sturen 
in onder meer temperatuur, vocht, CO2-
dosering, licht en schermen kan ook zonder 
investering al fors (tot 30%) op energie worden 
bespaard. 

De glastuinbouw is koploper met gebruik  
van aardwarmte in Nederland. Op twaalf 
glastuinbouwlocaties maken bedrijven in ons 
land al gebruik van geothermie om hun kassen 
te verwarmen. In de loop van 2016 komen er 
nog vier bij. 

Er zijn nieuwe kastypen ontwikkeld of in 
ontwikkeling met een hoge lichtdoorlatendheid 
én hogere isolatiewaarde die nog maar een 
kwart van de verwarmingsenergie nodig 
hebben. Over enkele jaren zijn deze kastypen 
praktijkrijp en kunnen ze gebouwd worden. 

40% energie besparen per plant dankzij 
Daglichtkas
“Sinds mei 2014 vindt de opkweek  
plaats in de nieuwe DaglichtKas en de 
resultaten zijn zeer positief”, zegt Richard 
ter Laak. De belangrijkste doelstelling van 
de DaglichtKas was een kwaliteitsslag 
naar sterkere planten. “Daarmee zijn  
we goed op weg. Daarnaast verwachten 
we jaarrond zo’n 22 m3/m2 a.e. aan 
warmte te oogsten. Bovendien ligt de 
warmtevraag van de teelt een stuk lager 
door het dubbele dek en de betere 
vochtbeheersing.” Mede dankzij de iets 
hogere teeltsnelheid schat Ter Laak –  
los van de warmteoogst – nu ruim 40% 
energie per plant te besparen.

    lees het hele verhaal over de  
duurzame kas van Ter Laak  
op kasalsenergiebron.nl



‘Ondanks strenge regels is aardwarmte 
beste optie voor glastuinbouw’
Na een aanlooptijd van jaren en 
opstartperikelen van vele weken is eind 
januari 2016 de eerste warmte uit 
aardwarmtebron Vierpolders geleverd 
aan de negen participerende 
glastuinbouwbedrijven. “Het is nog even 
afwachten hoe hoog het rendement van 
de bron daadwerkelijk is, maar we zijn er 
van overtuigd dat het de beste en meest 
duurzame oplossing is voor de 
energiebehoefte van de glastuinbouw,” 
aldus Paul Grootscholten van Globe Plant 
tevens directeur van Aardwarmte 
Vierpolders. 

    lees het hele verhaal over aardwarmte 
in de kassen van Vierpolders op 
kasalsenergiebron.nl

Gelijkmatiger kasklimaat met minder 
energie dankzij cursus Het Nieuwe 
Telen
“We hebben in twaalf maanden tijd 
gerichte stappen gezet”, zo kijkt Pieter 
Jan Vreugdenhil als één van de 
teeltmanagers bij Rijnplant terug op de 
cursus Het Nieuwe Telen. Een jaar lang 
bezocht hij samen met enkele collega’s 
trouw de bijeenkomsten. “Met de nieuwe 
inzichten zijn we actief aan de slag 
gegaan. Meer sturen op cijfers en met 
minder energie beter presteren was ons 
doel. Erg leuk en belangrijk om te zien dat 
je met kleine, kosteloze aanpassingen 
veel kunt bereiken,” aldus Pieter Jan. 

    lees het hele verhaal over Het Nieuwe 
Telen in de kassen van Rijnplant op 
kasalsenergiebron.nl



Meer informatie over het programma  
Kas als Energiebron:  
info@kasalsenergiebron.nl 
www.kasalsenergiebron.nl 

Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland 
en het ministerie van Economische Zaken


